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II
(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna)

ODLOČBE/SKLEPI

KOMISIJA
SKLEP KOMISIJE
z dne 8. junija 2007
o ustanovitvi skupine strokovnjakov za demografska vprašanja
(2007/397/ES)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(5)

Skupino bodo morali sestavljati vladni predstavniki držav
članic in neodvisni strokovnjaki.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 140 Pogodbe,

(6)

Zato je treba ustanoviti skupino strokovnjakov za demografska vprašanja, določiti njeno nalogo in opredeliti
njene strukture –

ob upoštevanju naslednjega:
SKLENILA:
(1)

(2)

Člen 140 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti
določa, da Komisija spodbuja sodelovanje med državami
članicami in olajšuje usklajevanje njihovih ukrepov na
vseh področjih socialne politike.

Člen 1
Pod okriljem Komisije se za 5 let (z možnim podaljšanjem)
ustanovi „skupina strokovnjakov za demografska vprašanja“, v
nadaljevanju „skupina“.

V skladu s sporočilom Komisije z dne 12. oktobra 2006
z naslovom „Demografska prihodnost Evrope – od izziva
do priložnosti“ se je Komisija odločila, da se bo oprla na
skupino vladnih strokovnjakov.

(3)

Skupina bo morala prispevati k razvoju politik prilagoditve demografskim spremembam.

(4)

Zagotovljena bosta dopolnjevanje in odsotnost prekrivanja z dejavnostmi drugih evropskih skupin in odborov,
ki obravnavajo vprašanja v zvezi z demografijo; zlasti to
velja za Odbor za zaposlovanje, Odbor za socialno
varstvo, Odbor za ekonomsko politiko, Ekonomskofinančni odbor, Svetovalni svet za enakost med spoloma
ter Skupino na visoki ravni za vključevanje načela
enakosti spolov. Komisija jih bo obveščala o delu skupine
strokovnjakov za demografska vprašanja.

Člen 2
Naloga
Naloga skupine je svetovati Komisiji v procesu spremljanja
demografskih sprememb in izvajanja političnih smernic, opredeljenih v Sporočilu Komisije z dne 12. oktobra 2006 o demografski prihodnosti Evrope (COM(2006) 571).

Konkretneje bo skupina:

— Komisiji pomagala sprejeti sklepe na podlagi rezultatov
raziskav, opredeliti ključne podatke za demografska poročila
ter spodbuditi izmenjavo dobrih praks, ki se bo odvijala v
okviru demografskega foruma; upoštevala rezultate številnih
ukrepov in raziskav, ki jih izvajajo evropske institucije o teh
vprašanjih,
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— državam članicam omogočila, da izrazijo svoja stališča o
širših odgovorih na demografski izziv in posebne pobude,
ki izhajajo iz sporočila o demografski prihodnosti Evrope z
dne 12. oktobra 2006 in njegovih nadaljnjih ukrepov, zlasti
na področjih, ki jih še ne docela pokrivajo obstoječi posvetovalni odbori in skupine,

— imena poimensko imenovanih članov se objavijo na spletni
strani Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne
zadeve in enake možnosti in v Seriji C Uradnega lista
Evropske unije. Imena članov se zbirajo, vodijo in objavijo v
skladu z določbami Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega
parlamenta in Sveta (1) o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov.

— Komisiji pomagala pri pripravi prihodnjih poročil o demografiji ter oceni stanja pripravljenosti EU na demografske
spremembe (ocena stanja mora biti vključena v letno poročilo o napredku izvajanja lizbonske strategije),

Člen 4
Delovanje
1.

— omogočila izmenjavo izkušenj in dobrih praks v zvezi z
družinskimi politikami ter podprla prizadevanja za izboljšanje kakovosti življenja oseb, ki imajo družinske obveznosti,

— skušala pridobiti ustne in pisne prispevke socialnih partnerjev in organizacij civilne družbe.

Predsednik skupine lahko Komisijo opozori, kdaj se je s skupino
primerno posvetovati o določenem vprašanju.

Člen 3
Sestava – imenovanje
1.
Skupino sestavljajo vladni strokovnjaki in neodvisni strokovnjaki.

Vsaka država članica imenuje vladnega strokovnjaka, da jo
zastopa.

Komisija poimensko imenuje neodvisne strokovnjake izmed
strokovnjakov s strokovnim znanjem s področij iz člena 2, ki
morajo Komisiji svetovati neodvisno od zunanjih navodil.
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Komisija imenuje predsednika skupine.

2.
Predstavnik Komisije lahko zaprosi strokovnjake ali
opazovalce s posebnim strokovnim znanjem o temi dnevnega
reda, da sodelujejo pri delu skupine ali podskupin, kadar je
primerno in/ali potrebno.

3.
Informacije, dobljene s sodelovanjem v delu skupine, se ne
smejo razkriti, če se po mnenju Komisije nanašajo na zaupne
zadeve.

4.
Skupina se običajno sestaja v krajih, kjer ima Komisija ali
njene službe sedež, v skladu s postopki in časovnim razporedom, ki jih določi Komisija. Lahko je pozvana, da se sestane
v drugih krajih, zlasti na predlog države članice, ki želi sprejeti
skupino v povezavi z dogodkom, ki je za skupino posebej
pomemben. Komisija zagotovi tajniške storitve. Drugi zainteresirani uradniki Komisije se lahko udeležijo teh sestankov.

5.
Skupina sprejme svoj poslovnik na podlagi standardnega
poslovnika, ki ga je sprejela Komisija.

6.
Službe Komisije lahko na internetu v izvirnem jeziku
zadevnega dokumenta objavijo kakršen koli povzetek, sklepno
ugotovitev, delno sklepno ugotovitev ali delovni dokument
skupine.

Člen 5
4.

Uporabljajo se naslednje določbe:

— člani opravljajo svoje funkcije do zamenjave ali izteka njihovega mandata,

— člane, ki ne morejo več učinkovito prispevati k delu skupine,
ki dajo odpoved ali ki ne izpolnjujejo pogojev iz prve ali
druge alinee tega člena ali člena 287 Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti, se lahko nadomesti za preostali čas
njihovega mandata,

Stroški sestankov
Komisija v zvezi z dejavnostmi skupine povrne potne stroške
članov, strokovnjakov in opazovalcev v skladu z veljavnimi
določbami Komisije. Delo vladnih strokovnjakov v strokovni
skupini ni plačano.

Stroški sestankov se povrnejo v mejah razpoložljivih sredstev,
dodeljenih zadevnim službam v okviru letnega postopka razporeditve sredstev.
(1) UL L 8, 12.1.2001, str. 1.
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Člen 6
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 8. junija 2007
Za Komisijo
Vladimír ŠPIDLA

Član Komisije

